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Centenas de alunos e pro-
fessores acompanharam, na 
manhã desta quarta-feira, 11, a 
inauguração do Espaço Maker 
da Escola Sesi Cambona. Des-
tinado ao aprendizado prático, 
tipo por a “mão na massa”, o 
novo equipamento pedagógico 
é uma novidade que o Sistema 
Indústria está implantando em 
suas unidades. 

Trata-se de uma sala onde 
estão disponíveis ferramentas 
digitais e tecnológicas, para 
que os alunos desenvolvam, 
na prática, seus projetos. “É 
um equipamento destinado à 
criatividade, ao espírito destes 
jovens que querem criar solu-
ções praticas para a Indústria 
e a sociedade. É um prazer en-
tregar aos nossos alunos essa 
ferramenta”, disse o presidente 
da Federação das Indústrias do 
Estado de Alagoas (Fiea), José 
Carlos Lyra de Andrade. Em 
breve, ele revelou, será entre-

gue o segundo Espaço Maker, 
desta vez, na Escola Sesi/Senai 
do Benedito Bentes.

Para a diretora de Educação 
e Tecnologia do Sesi/Senai, 
Cristina Suruagy, os investi-
mentos em novos recursos 
são um compromisso da Rede 
Sesi/Senai, que mantém seu 
olhar voltado para o futuro.

“Oferecemos ao trabalha-
dor da Indústria, a seus familia-
res e à comunidade do entorno 
de nossas escolas um ensino 
diferenciado, com destaque em 
empreendedorismo e criativi-
dade. Nossos alunos aprendem 
com responsabilidade a buscar 
respostas”, afirmou ela, desta-
cando a importância da nova 
ferramenta de ensino adotada 
nas escolas Sesi/Senai.

Também entusiasta das no-
vidades implantadas, a diretora 
da Escola Sesi Cambona, Ales-
sandra Damacena, destacou a 
empolgação dos alunos com 

o Espaço Maker. “Os olhos 
deles brilham. É uma empol-
gação que se reflete também 
nos pais, que veem seus filhos 
sendo protagonistas de uma 
educação moderna”, afirmou.

Aluno do 3º ano do Ensi-
no Médio, Jonatha Alves, de 
16 anos, falou em nome dos 
estudantes na inauguração do 

Espaço Maker. 
“Primeiro, preciso agrade-

cer ao Sistema Indústria por 
tratar suas escolas como uma 
prioridade. Aqui passei por 
transformações que não teria 
em outra instituição. Me tornei 
melhor, me sinto capacitado 
para me inserir no mercado de 
trabalho e na sociedade”.

Escola Sesi Cambona inaugura 
nova ferramenta de educação

Presidente Jose Carlos Lyra de Andrade entrega Espaço Maker a alunos e professores da Escola Sesi Cambona

Garotada põe a “mão na massa” no Espaço Maker da Escola Sesi Cambona


